
Geachte Minister Ollongren, 

Op 25 mei 2018 kreeg ik van u de opdracht om de interdepartementale, hoog-ambtelijke werkgroep 
‘Effectieve CO2-Reductie in de Gebouwde Omgeving (ERGO)’ voor te zitten gericht op onderzoek 
naar de kosteneffectiviteit van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving. In deze brief 
geef ik een toelichting op de werkzaamheden van de werkgroep, resulterende inzichten en rol die zij 
heeft gespeeld met betrekking tot de onderhandelingen op de sectortafel gebouwde omgeving. Op 
basis van deze toelichting en bijgevoegde stukken beschouw ik de opdracht als voltooid. 

Werkzaamheden ERGO-werkgroep 

De ERGO-werkgroep is gestart met een inventarisatie van de mogelijke maatregelen in de gebouwde 
omgeving. Hierbij konden door alle departementen vrijelijk maatregelen worden ingebracht. 
Conform de opdracht was er geen vetorecht op te onderzoeken maatregelen. Mede op basis van de 
ontwikkelingen aan de sectortafel is besloten voor de zomer met name te concentreren op de schuif 
in de energiebelasting. Aan PBL en ECN part of TNO (hierna TNO) is gevraagd om de effecten van een 
serie varianten op de onrendabele toppen in de gebouwde omgeving door te rekenen.  

Na het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord heeft ERGO zich gericht op de norm of 
later standaard voor bestaande woningen en de onrendabele top van maatregelen in de gebouwde 
omgeving, om zo tot een beeld te komen van de kosteneffectieve instrumentenmix. De werkgroep 
heeft RvO en Nieman raadgevende ingenieurs (hierna Nieman) gevraagd te onderzoeken wat de 
technische vereisten zijn voor het zonder aardgas verwarmen van verschillende type woningen. 
Vervolgens hebben PBL en TNO, op basis hiervan en de eerdere varianten van de schuif in de 
energiebelasting, een doorrekening gemaakt van de kosteneffectiviteit en de kosten en baten voor 
eindgebruikers van dergelijke verduurzamingsmaatregelen.  

Als laatste heeft de ERGO-werkgroep op basis van de eerdere inzichten gekeken naar de totale 
onrendabele top in de gebouwde omgeving en de effecten van beleidsmaatregelen op de 
onrendabele top. Hierbij zijn verschillende financieringsvoorwaarden, kostenreducties en 
beleidsscenario’s doorgerekend.  

Behaalde resultaten en inzichten 

In de bijlage bij deze brief vindt u de belangrijkste stukken met de bevindingen uit de onderzoeken 
die het PBL, TNO, RvO en Nieman op verzoek van de ERGO-werkgroep heeft uitgevoerd. 
Onderstaand geef ik een korte duiding van de resultaten van de analyses. De studies zijn parallel aan 
het Klimaatakkoord uitgevoerd en hebben als input gediend voor het Klimaatakkoord. De inschatting 
van de effecten in de bijgevoegde stukken zullen echter afwijken van de ingeschatte effecten in de 
doorrekening van het Klimaatakkoord van het PBL en CPB. Het verschil komt o.a. doordat de ERGO-
analyses partieel van aard zijn terwijl het Klimaatakkoord integraal wordt doorgerekend waardoor 
ook interactie-effecten worden meegenomen. Bovendien kan het verschil worden veroorzaakt door 
een tussentijdse verandering van de inschatting van de omgevingsvariabelen. We kiezen ervoor de 
cijfers en analyses niet nog een keer te actualiseren op het ontwerp-klimaatakkoord en de 
definitieve doorrekening. Dit zou pas na de doorrekening kunnen en heeft weinig toegevoegde 
waarde. PBL en TNO zullen bij de doorrekening een uitgebreide toelichtende achtergrondrapportage 
over de gebouwde omgeving publiceren die voldoende verantwoording en naslagwerk biedt. 

Schuif in de energiebelasting 

Voor de schuif in de energiebelasting zijn vier varianten door gerekend waarbij de schuif verschillend 
is vormgegeven. Hierbij is het effect op de kosteneffectiviteit van een aantal veel voorkomende 



verduurzamingsmaatregelen (isolatie, warmtepomp, zonnepanelen) in kaart gebracht. Ook is door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het inkomenseffect van de maatregel voor 
verschillende inkomensgroepen in verschillende woningtype in beeld gebracht. De conclusie van de 
doorrekeningen was dat de maatregel effectief was om de terugverdientijd van een aantal van de 
verduurzamingsmaatregelen te verkorten.Tegelijk is ook duidelijk  dat de schuif als individuele 
maatregel naar verwachting een beperkt eerste-orde CO2-effect heeft (de directe prijsprikkel is 
klein). De inkomenseffecten die de schuif teweegbrengt, zijn sterk afhankelijk van de vormgeving. In 
alle varianten is sprake van een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en een lastenverlichting 
voor de huishoudens. De grootste effecten, zowel positief als negatief zitten bij de lage inkomens en 
worden groter als de mate van de schuif toeneemt. Het effect op lage inkomens wordt positiever 
naarmate de afdrachtsvermindering in de Energiebelasting wordt verhoogd. Al deze inzichten 
hebben als onderbouwing bijgedragen aan de uiteindelijk in het ontwerp Klimaatakkoord. 
voorgestelde twee varianten.   

Normering/Standaard 

Het onderzoek naar de standaard is in twee fasen opgebouwd. Eerst is RvO en Nieman gevraagd om 
te bepalen wat er technisch voor nodig is om een aantal bestaande voorbeeldwoningen op lage 
temperatuur te verwarmen, zoals via een warmtenet of met een warmtepomp. Hun conclusie was 
dat dit met alleen isolatie in de meeste gevallen niet mogelijk was, maar dat een trade-off bestaat 
tussen de mate van isolatie, de capaciteit van het warmteafgiftesysteem (radiatoren) en mogelijk de 
aanvoertemperatuur van de warmtebron. Op basis van de gegevens van RvO en Nieman is 
vervolgens aan PBL en TNO gevraagd om te kijken naar de kosteneffectiviteit van de benodigde 
maatregelen en mogelijkheden om een no-regret standaard in te stellen voor bestaande woningen. 
PBL en TNO concludeerden dat in bijna alle gevallen isoleren tot een standaardniveau als no-regret 
kan worden beschouwd, maar om verschillende redenen. De inzichten uit dit onderzoek is gebruikt 
in de vormgeving van de voorstellen tot normering en standaard in het ontwerp Klimaatakkoord.. 

Onrendabel top gebouwde omgeving 

Als laatste is PBL en TNO gevraagd om een inschatting te maken van de onrendabele top in de 
gebouwde omgeving voor eindgebruikers. Hierbij is het principe van woonlastenneutraliteit centraal 
gesteld en is gekeken naar verschillende scenario’s van de schuif in de energiebelasting, 
financieringsvoorwaarden en paden voor kostenreductie. Dit bleken belangrijke knoppen om de 
onrendabele top in de gebouwde omgeving te verkleinen. De voorstellen hiertoe in het ontwerp 
Klimaatakkoord zijn mede op basis van deze inzichten vormgegeven.  

Rol van de ERGO-werkgroep 

De inzichten die de ERGO-werkgroep heeft verkregen zijn zeer waardevol geweest voor de 
besprekingen aan de sectortafel Gebouwde Omgeving van het klimaatakkoord. Het vroegtijdig, voor 
de analyse van het gehele akkoord in oktober en straks in maart, inzicht krijgen in de effecten van 
verschillende maatregelen heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het samenhangende pakket 
aan maatregelen dat de sectortafel gebouwde omgeving heeft afgeleverd. Het heeft ook bijgedragen 
aan een goede beoordeling van het pakket in oktober en geeft mij vertrouwen voor de doorrekening 
in maart.  

Met vriendelijke groet, 

 

Diederik Samsom (d.d. 15-3-2019) 



 

Bijlagen: 

- Effect schuif in energiebelasting op huishoudens  
- Effect schuif in energiebelasting op dienstensectoren 
- Rapport warmtebehoefte gasloze concepten  
- Notitie no-regret norm isolatie 
- Presentatie onrendabele top 


